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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িলশ পার, িলশ পার, িলশ পােরর কাযালয়, লালমিনরহাট
২) িজ.এস.ও-২(অফস) সদর, ৬৬ পদািতক িডিভশন, রং র সনািনবাস,রং র। একজন িতিনিধ রেণর জ  অ েরাধ
জানােনা হেলা, ।
৩) িসিভল সাজন, জলা িসিভল সাজেনর কাযালয়, লালমিনরহাট
৪) উপপিরচালক , িষ স সারণ অিধদ র, লালমিনরহাট
৫) িনবাহী েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, এলিজইিড, লালমিনরহাট
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), লালমিনরহাট।
৭) িনবাহী েকৗশলী, পািন উ য়ন বাড, লালমিনরহাট ।
৮) িনবাহী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, লালমিনরহাট
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৯) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয,় লালমিনরহাট
১০) জলা সমবায় কমকতা , জলা সমবায় অিফস, লালমিনরহাট
১১) উপ পিরচালক, জলা পিরবার পিরক না কাযালয়, লালমিনরহাট
১২) জলা মৎ  কমকতা, জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, লালমিনরহাট
১৩) জলা ািণস দ অিফসার, জলা ািণস দ কাযালয়, লালমিনরহাট
১৪) ত  অিফসার, ত  অিফসােরর দ র, জলা ত  অিফস, লালমিনরহাট
১৫) িবভাগীয় বন কমকতা, রং র, ।
১৬) জলা কমা া , জলা কমা া  এর দ র, জলা আনসার ও িভিডিপ কাযালয়, লালমিনরহাট
১৭) উপ-পিরচালক, ব উ য়ন অিধদ র, লালমিনরহাট, ।
১৮) উপপিরচালক, বাংলােদশ প ী উ যন় বাড (িবআরিডিব), লালমিনরহাট জলা
১৯) জলা াথিমক িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া অিফস, লালমিনরহাট
২০) জনােরল ােনজার, িড় াম-লালমিনরহাট প ী িব ৎ সিমিত
২১) জলা রিজ ার , লালমিনরহাট
২২) সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
২৩) উপ-পিরচালক, জলা মিহলা িবষয়ক অিধদ র, লালমিনরহাট ।
২৪) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, লালমিনরহাট ।, ।
২৫) গাপনীয় সহকারী (অিফস), গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
২৬) গাপনীয় সহকারী, রাজ , জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
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